كر» لهمدان دماج
ع َ
رواية «جوهرة َّ
الت ْ
ملا�ض غابر وحا�رض م�أزوم
انعكا�س
ٍ

1
كل عمل روائي ي�ستحق هذه ال�صفة ال منا�ص له
من �أن يت�ضافر على �صناعته ك ٌّل من الواقعي
واملتخيل ،و�أن يتماهى مع �أطياف من املا�ضي
القريب والبعيد .ويف رواية «جوهرة ال َّت ْعكَر»
للروائي القا�ص ال�شاعر همدان زيد دماج
يتجلى هذا الت�ضافر ك�أبدع ما يكون� ،رسداً
ور�ؤية .كما يتجلى فيها االلتزام بالأ�سلوب
الأحدث يف كتابة الرواية املعا�رصة ،لغ ًة
وبناء .وهي (�أي رواية «جوهر ال َّت ْعكَر») حتملنا
ً
عرب �أحاديث رواد «مقيل» العمدة� ،أحد �أبطال
الرواية البارزين ،على �أجنحة املتخيل من
الواقع الراهن للقرية اليمانية كما هي الآن
�إىل �أزمنة غابرة ،لنقل َّب معها �صفحات تاريخ
حاول الن�سيان �أن يطويه لكنه ا�ستع�صى على
الطي ،وبقي ناب�ض ًا يف �أذهان عدد من الرجال،
كما على الأوراق التي حاول البع�ض دفنها
والتخل�ص من حمتوياتها؛ لكن رياح الزمن
املتغري �ساعدت على تعرية املكان ،و�أخرجتها
من جوف الرمال �سليمة غري منقو�صة ،لت�ضيء
وتذكر �أبناء الوطن مبا �شهده
من جديد،
ِّ
�أجدادهم الأوائل ،وما �شارك يف ت�شكيل جزء
من مالمح ما هو كائن ،ورمبا من مالمح ما
�سوف يكون.
وقبل احلديث عن الرواية �أود �أن �أ�شري باقت�ضاب
�شديد �إىل �أحدث عمل �أدبي �أجنزه همدان دماج
منذ �أيام ،وهو ق�صة ق�صرية �أبكتني ،ويف الوقت
ذاته �أده�شتني ،و�أثبتت يل –كما مل يحدث من
قبل� -أننا نتابع �صعود مبدع �شاب يكتب ال�شعر
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والق�صة والرواية مبوهبة عالية ،وحرفية فنية
ال ُتتاح �سوى لقلة من املبدعني امل�ؤهلني
خلو�ض التجارب الإبداعية ،التي يكون معها
النجاح وا�ضح ًا والف�شل عارياً .عنوان الق�صة
امل�شار �إليها« :عندما يرحل الروائي.»...
والكاتب ي�سرتجع من خاللها اللحظات الأخرية
من حياة والده الروائي املعروف زيد مطيع
دماج� ،صاحب رواية «الرهينة» ،الأ�شهر،
واملرتجمة �إىل �أكرث من لغة �رشقية وغربية .تبد�أ
الق�صة بالأ�سطر الثالثة الآتية« :بعد الظهرية
بقليل ،يف الع�رشين من �أول مار�س تعرفه
الألفية اجلديدة ،نزل مالكان من ال�سماء ودخال
بهدوء �إىل غرفة الرعاية الفائقة .مل يكونا
جمنحني ،ولي�س ما مييزهما �سوى هالة �ضياء
حتيط بهما ممزوجة بن�سمات باردة �شعر بها
البع�ض من رواد م�ست�شفى ميدل�سك�س بلندن».
كانت مهمة املالكني -كما تقول الق�صة التي
ال يزيد حجمها عن �صفحة ون�صف ال�صفحة-
�أن يحمال الروائي املحت�رض �إىل حيث يبد�أ
حياته اجلديدة ،وهناك يف ال�سماء ،حيث يبد�أ
يف ا�سرتجاع مالمح من حياته الأوىل على
الأر�ض .وكل ذلك يتم ب�إ�شارات عميقة خمتزلة،
وبلغة هي الأعذب ،و�أ�سلوب هو الأرقى يف
الكتابة ،ويف كتابة الق�صة الق�صرية خا�صة.
وهنا يحلو يل �أن �أهم�س يف �أذن املوهوب
همدان � َاّأل ت�أخذه الرواية بعيداً عن الق�صة
الق�صرية التي �أجادها ،وا�ستوعب فنيتها ،و�أن
عليه �أن يتذكر دائم ًا �أن الق�صة ،وحتى الأق�رص
منها ،هي رواية خمتزلة يف عدد من الكلمات
�أو ال�سطور ،وبع�ض ك ّتابها ي�ستحوذون على
م�شاعر القراء �أكرث من ا�ستحواذهم لها عن
طريق الرواية.
ومع �إعجابي الالمتناهي بروايته الأوىل
«جوهرة ال َّت ْعكَر» مو�ضوع هذا احلديث ،ف�إنني
�أمتنى عليه �أال يتخلى عن كتابة الق�صة

الق�صرية ،و�أال يعطي وقته كله للرواية التي
بد�أ عاملها ي�ش ّده وي�ست�أثر باهتماماته ،ويكاد
يطيح بال�شعر وبالق�صة الق�صرية معاً ،كما
حدث لكثري من املبدعني يف ال�ساحة العربية
الذين هجروا ال�شعر وبقية الفنون الإبداعية،
واجتهوا نحو هذا النوع من الإبداع ال�رسدي.
2
الرواية احلديثة كال�شعر :لغ ٌة بالدرجة الأوىل،
ف�إذا افتقدت هذا العن�رص الأ�سا�س ،وهو اللغة،
ف�إنها تتحول �إىل حكاية �أو حدوتة .ورواية
همدان زيد دماج «جوهرة ال َّت ْعكَر» ،كما تفي�ض
مبخزون حكائي زاخر باملفاج�آت الراهنة
والقدمية ،ف�إنها ت�ستمد ح�ضورها الفني الأهم
من لغتها التي ترتقي يف بع�ض ال�صفحات �إىل
م�ستوى الإدها�ش ،كما هو حال هذه الفقرة
الطويلة ن�سبياً ،والتي و�ضعها الكاتب يف
أماكن والأزمن ُة يف
مدخل الرواية" :تختبئ ال ُ
يتدثر فيه املا�ضي،
مبتلّ،
معطف
كهوف
ِ
ٍ
�شتوي ٍ
ٍّ
ُ
احلكايات والتفا�صيل...
وتتوارى يف ثناياه
ُ
بع�ضها
دون �إرادةٍ
يختفي ُ
آخر َ
ويظهر بع�ضها ال ُ
ُ
مملوء ب�أ�شياء كثرية؛
وعاء
منا .لك� َّأن الذاكر َة
ٌ
ٌ
لكننا ال نرى �سوى ما يطفو على �سطحهِ� ،أما
غا�ص يف قع ِره فهو لها وحدها ،ال ت�شارك ُه
ما َ
والغو�ص يف قع ِر
�أحداً �إال من �أرا َد املجازف َة
َ
غا�ص من �أن
يعرف �أهمي َة ما
دون �أن
َ
الوعاءَ ،
َ
يطفو مر ًة �أخرى على ال�سطح ...حينها لن يكون،

يف جمازف ِت ِه تلك ،كمن مل يعرف �شيئ ًا فح�سب،
بل كمن مل يكن على الإطالق».
ال تعليق يل على ما متثله هذه الفقرة ب�أ�سلوبها
الراقي ولغتها النا�صعة من انتقالة فارقة يف
لغة الرواية ،ومن ان�سياب يف ال�صياغة واملعنى،
وهو ما ظلت الرواية العربية تفتقده وتبحث
عنه منذ ع�رشينيات القرن املا�ضي ،و�أخرياً
بد�أ عدد من الروائيني العرب -وال�شبان منهم
خا�صة -يعرثون على ذلك ال�شيء املفقود،
ويكتبون له �أعمالهم الإبداعية اجلديدة.

3
و�إذا كان هناك عدد من النقاد العرب الذين
يلومون ك ّتاب الروايات العربية على ان�شغالهم
باحلا�رض ،واحلا�رض الراهن خا�صة ،والوقوف
عنده دومنا �إطاللة على املا�ضي القريب
والبعيد ،وحماولة جتاوز التاريخ �أو جتاهله،
ف�إن م�ؤلف «جوهرة ال َّت ْعكَر» حاول بنجاح �أن
يجمع يف وقائعها املوجزة والتف�صيلية بني
املا�ضي واحلا�رض ،م�ؤكداً بطريقة غري مبا�رشة،
وال تدري�سية ،وجود ج�سور متينة بني هذين
العاملني امل�ؤثرين يف بناء وعي ال�شعوب،
و�إثبات خط�أ القطيعة بينهما حتت �أي ظرف �أو
اعتبار� ،رشيطة � َاّأل يتمكن املا�ضي من �سحب
احلا�رض �إليه ،ال�ستحالة العودة من ناحية،
وتفادي ًا لإيقاف حركة التطور من ناحية ثانية.
وهناك عدد من الروائيني يتجنبون التوا�صل
مع املا�ضي يف �أعمالهم� ،أو الرتكيز على بع�ض
جوانبه ،بدافع �أن ذلك قد يلحق ب�أعمالهم �صفة
التاريخية ،وك�أن هذه ال�صفة عيب يحاولون
التخل�ص منها ،وهو فهم مغلوط وقائم على
وهم يف فهم مهمة العمل الروائي ودوره يف
�إيقاظ امل�شاعر وبناء الأجيال ،والغو�ص يف
قعر الإناء الوطني ،ال الوقوف عند ما يطفو
على �سطحه.
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وقبل �أن يبد�أ �شيخ الرواية العربية جنيب
حمفوظ يف ت�رشيح الواقع امل�رصي الراهن
كان قد غا�ص يف �أعماق تاريخ م�رص ،وكتب
روايتني على درجة من الأهمية عن الع�رص
الفرعوين ،هما« :رادوبي�س» ،و«عبث الأقدار».
ومن هنا فقد جاءت رواية همدان دماج ُمعربة
عن هذا التالزم بني الوعي باحلا�رض الذي
نعي�شه ،واملا�ضي الذي كان ،وما يزال ،م�ؤثراً
يف حياتنا ب�شكل من الأ�شكال ،وحتى ال حتملنا
رياح الن�سيان بعيداً فال نعود نرى �سوى جانب
واحد من �صورة التكوين املمتدة �إىل �أبعد مما
يف و�سعنا �إدراكه .و�ستقدم لنا الرواية مناذج
من مواقف ال تخلو من الغرابة حني يحاول
فيها بع�ض الأ�شخا�ص �إخفاء املخطوطات
حتى ال تتعر�ض للتلف ،فت�ضيع معها مالمح
من تاريخ مرحلة ما� ،أو دولة من الدول التي
ت�صارعت على حكم البالد� ،أو على مناطق
منها ،وكيف كان ذلك البع�ض يحر�ص على
دفن تلك الوثائق يف الرتاب �أو االنتقال بها من
مكان �إىل �آخر ،ومن قرية �إىل �أخرى.
4
ما�ض
مبا �أن �أحداث الرواية ترتاوح بني
ٍ
وحا�رض ف�إن �شخو�صها تتوزع بني هذا الثنائي
الزمني ،وتعطي الكاتب من خالل اال�سرتجاع
جما ًال لك�رس رتابة الوقوف عند مرحلة بعينها
و�شخو�ص بذواتهم ،و�إن كانت �شخ�صيات
احلا�رض تبدو �أكرث ح�ضوراً ،وتكاد �شخ�صية
العمدة تغدو حمور الرواية الأبرز .والعمدة
رجل على درجة من الذكاء ،متابع للتاريخ
القدمي واحلديث ،وعلى دراية بالواقع ال�سيا�سي
وتقلباته .كما كان يجمع يف �شخ�صه ،الذي
يبدو ب�سيط ًا وعادياً ،بني احلكمة والطرافة،
بني العمق والب�ساطة ،وكان دائم ًا قادراً
على التوفيق بني اجلد والهزل ،ويعرف كيف
يت�رصف مع مواطنيه بحزم و�رصامة �أحياناً،
وكيف ي�أخذهم باللني والت�سامح �أحيان ًا �أخرى.

120

وبدون هذه ال�شخ�صية املحورية تفقد الرواية
متا�سكها ورابطها الدرامي الأ�سا�س .ي�ضاف �إىل
ذلك �أن �شخ�صية بهذه ال�صفات ،جتمع بني اجلد
والهزل ،تخفف كثرياً من ردود �أفعال املواقف
امل�أ�ساوية التي حتفل بها الرواية كعمل �إبداعي
يعك�س واقع النا�س يف مراحل خمتلفة غاية يف
القلق واال�ضطراب.
ال�شخ�صية املحورية الثانية يف الرواية هي
�شخ�صية «كرمي» ،ال�شاب املثقف الغام�ض
الوا�ضح ،والنا�شط ال�سيا�سي ،والعا�شق املكتئب
الذي ا�ستولت عليه الك�آبة بعد وفاة زوجته
املحبوبة ،وقادته �إىل العزلة و�إىل �إيقاف
ن�شاطه امللحوظ يف جمع الوثائق التاريخية
اخلا�صة مبنطقة ال َّت ْعكَر ،التي كانت حمل
اهتمام منذ ما قبل الإ�سالم ،وا�ستمرت كذلك
�إىل ما بعد دخول الأتراك .فقد كان جبل ال َّت ْعكَر،
الذي تقع يف �أحد �سفوحه الوا�سعة قرية العمدة
وكرمي ،قلعة وح�صناً ،ما كان حلاكم �أن تنجح
دولته ما مل ي�سيطر على هذا اجلبل املنيع .وقد
ا�ستوىل احلزن على القرية بعد وفاة كرمي� ،أو
بالأحرى اغتياله ب�صورة غام�ضة ،فقد قيل
�أثناء التحقيق �إنه انتحر ليتخل�ص من الك�آبة
التي رافقته يف ال�سنوات الأخرية ،كما قيل �إن
القاتل �شخ�ص �آخر ت�سلل �إىل املنزل و�أطلق عليه
الر�صا�ص من البندقية التي كان يقتنيها.
هناك �شخ�صيات ثانوية عديدة يف الرواية،
ك�شخ�صية ال�شيخ راجح العار�ض وزوجته
كرامة� ،إىل جانب �شخ�صية م�صلح �سعيد
املغرتب �سابق ًا و�صاحب طاحون القرية ،الذي
يعرف الكثري عن املنطقة وما ي ُعرف باليمن
الأو�سط ،كما يعرف الكثري من التاريخ القدمي
واحلديث ،والذي كان زمي ًال لكرمي وتربطه به
�صداقة متينة.
تلك �شخ�صيات احلا�رض كما تناولتها الرواية.
�أما �شخ�صيات املا�ضي فزمانها التاريخي
ي�شتمل على مرحلتني لكل مرحلة �شخ�صياتها.

و�أقدم �شخو�ص املرحلة الأوىل تعود �إىل ما قبل
الإ�سالم ،عرب �شخ�صية الكاهن «�سطيح» و«هند
بنت عتبة» قبل الإ�سالم ،مروراً بامللكة �أروى
بنت �أحمد ال�صليحي وقائد جيو�شها املف�ضل
بن �أبي الربكات عام 492هـ ،و�صو ًال �إىل
العهد الر�سويل ،ن�سبة �إىل دولة بني ر�سول التي
حكمت اليمن بعد الأيوبيني من عام 626هـ
�إىل عام 858هـ ،وكانت من �أف�ضل الدول التي
تعاقبت على حكم اليمن .ومن �أبرز �شخ�صيات
الرواية يف هذه احلقبة �شخ�صية الفقيه �سعيد
احلرازي ،معلم �أبناء امللوك ،الذي اختاره
امللك املظفر مدر�س ًا البنه الأ�رشف الذي توىل
احلكم بعده ،واختلف مع �أخيه امل�ؤيد وو�ضعه
يف ال�سجن؛ لكن هذا الأخري ا�ستوىل على احلكم
بعد موت �أخيه بفرتة ق�صرية ،وطال حكمه
للبالد �أكرث من بقية �أفراد �أ�رسته .وقد �أودع
الفقيه �سعيد ال�سجن بتهمة تعاطفه مع امل�ؤيد
لال�ستيالء على احلكم� ،إذ كان يعتقد �أن تلميذه
الأ�رشف ال ي�صلح حاكم ًا فقد كان ميا ًال �إىل
الت�أليف ويعترب «من �أهم علماء اليمن يف ذلك
الع�رص ،فم�ؤلفاته التي تعددت جماالتها ،من
الطب والبيطرة والفلك �إىل الآداب والفالحة،
تركت ب�صماتها املهمة يف م�سرية تطور العلوم
والآداب ،وتناقلتها الأجيال يف ربوع العامل
الإ�سالمي ،الذي كان جنمه قد بد�أ يف الأفول»
(الرواية� ،ص .)203
�أما �شخ�صيات املرحلة الثانية فتعود �إىل
القرن اخلام�س ع�رش ،وترتبط ب�أفراد البعثة
الدامناركية التي زارت اليمن يف عام 1760م.
وكان الروائي موفق ًا يف تتبعه لرحلة هذه
البعثة و�إجنازاتها .وكانت قد ت�ألفت من عدد
من املغامرين ،على ر�أ�سهم عامل النبات الطموح
فور�سكال ،الذي حظي باهتمام الروائي ،ف�أفرد
للحديث عنه وعن ن�شاطه ال�سيا�سي والفكري
يف بالده �أكرث من �صفحة ،وما عرب عنه يف
كتابه «�أفكار حول احلرية املدنية» الذي قوبل

بالرف�ض وامل�صادرة ،و�صار معر�ض ًا للقتل
من القوى اجلامدة .وقد نقلت الرواية فقرات
من ذلك الكتاب يدعو فيها م�ؤلفه بو�ضوح
«�إىل حرية الر�أي وال�صحافة التي من خاللها
ي�ستطيع ال�شعب �أن يغيرّ من كل ما ي�صيبه من
ظلم وجور».
وزاد من تعاطفه مع فور�سكال �أنه ق�ضى نحبه
يف اليمن �شاب ًا مل يتجاوز الثالثة والثالثني من
العمر ،ومل يكمل الرحلة �إىل �صنعاء كبقية �أفراد
البعثة الذين دفنوا جثمانه يف مدينة «يرمي»،
ووا�صلوا رحلتهم �إىل العا�صمة وقابلوا �إمامها،
و�رشحوا له مهمتهم وما وجدوه من �صعوبات
كادت توقف الرحلة يف بدايتها ،وذلك ما تقوله
وت�ؤكده رحلتهم التي جاء ذكرها يف كتاب «من
كوبنهاجن �إىل �صنعاء» (ترجمة :الأ�ستاذ حممد
الرعدي) ،والذي ي�رشح �أنها كانت رحلة علمية
زراعية بالدرجة الأوىل تبحث يف الأ�شجار
والنباتات النادرة التي جمعت منها البعثة
الكثري ،والطبية منها على وجه اخل�صو�ص.
ومن الوا�ضح �أن هدف الروائي من ت�ضمني
روايته حكاية هذه البعثة ،وا�سرتجاع
ال�صعوبات التي واجهت �أفرادها يف مهمتهم
العلمية� ،إر�سال حتية عرفان وتقدير لذلك
النفر من الأوروبيني الذين هبطوا من �سماء
الأر�ض �إىل قاعها حب ًا يف املعرفة ،وللإحاطة
ب�أو�ضاع �أ�شقاء لهم يف الإن�سانية ،وال�شعور
الآدمي امل�شرتك ،حيث كانوا يعي�شون حتت
�أق�سى الظروف ب�ؤ�س ًا وتعا�سة .وكان دماج –
كما �سبقت الإ�شارة� -أكرث اهتمام ًا وتعاطف ًا مع
فور�سكال ،هذا الأكادميي ال�شاب الذي �أوقف
طموحاته املحلية ودفعه حب املغامرة �إىل
امل�شاركة يف الرحلة ،وما جاء عنه يف الرواية
هذه ال�صفحة التي ت�ضيء �إجنازاته وتك�شف عن
جوانب من معاناته يف بلده:
املدرجة تذكر
«يف الطريق بني حقول الذرة
ّ
«فور�سكال» كيف قادته الأقدار �إىل هذه البالد

كما يحلو لي أن أهمس في أذن الموهوب همدان
ً
بعيدا عن القصة القصيرة التي
اَّأل تأخذه الرواية
أجادها ،واستوعب فنيتها ،وأن عليه أن يتذكر
ً
دائما أن القصة ،وحتى األقصر منها ،هي رواية
مختزلة في عدد من الكلمات أو السطور ،وبعض
كت ابها يستحوذون على مشاعر القراء أكثر من
ّ
استحواذهم لها عن طريق الرواية..
البعيدة� ..رسح ب�رصه نحو ال�سحب املثقلة
باملطر ،وعاودته ذكريات حياته الق�صرية
الغا�صة بالأحداث ..تذكر معركته قبل �أربع
�سنوات مع �إدارة جامعة «اب�سال» ،و�أع�ضاء
جمل�س العدلية ،الذين ُج َّن جنونهم عندما
علموا �أنه قام بطباعة كتابه ،رغم اعرتا�ضهم
عليه ،وتوزيع ُن�سخه اخلم�سمائة على تالمذته
يف اجلامعة� .أ�صدر املجل�س ،وب�رسعة ،حكم ًا
ق�ضائي ًا مبنع الكتاب ،و�أمر مدير اجلامعة
بجمع كل الن�سخ التي طبعت؛ لكنهم مل
ي�ستطيعوا جمع �سوى ت�سع و�سبعني ن�سخة ،مت
�إحراقها فوراً .كان منظر �إحراق الكتب قد دجمه
بانطباعات متناق�ضة امتزجت فيها م�شاعر
احلزن والهزمية مع م�شاعر الفخر واالنت�صار..
حينها �أدرك ،وبزهو ال حدود له� ،أنه مل يعد ذلك
ال�شاب الأكادميي الطموح ذا الأفكار اجلريئة
وح�سب ،بل �إنه يف الطريق لأن ي�صبح واحداً
من �أولئك املفكرين الكبار الذين �أُحرقت كتبهم
عرب التاريخ خ�شية ما فيها من �أفكار جديدة...
التاريخ الذي �أثبت لنا دائم ًا كيف ر�ضخت
الإن�سانية يف نهاية الأمر لهذه الأفكار بعد
�أن جنحت يف تغيري م�سارات احلياة وال�سلوك
الب�رشي ،وما تزال( »...الرواية� ،ص.)169

5
العمل الروائي جمهد لكاتبه ،ال�سيما حني
يكون جديراً بذلك الو�صف ،فهو لي�س حكاية
يحاول الكاتب �أن يغري القارئ مبتابعتها،
وال هو �أ�سلوب نرثي ميتاز بالرباعة والدقة
جتميع للذكريات� ،أو
يف الو�ضوح ،وال هو
ٌ
فن �إبداعي قائم بذاته ،ت�شف لغته
املذكرات� .إنه ٌ
التي قد ال تخلو من ال�شعرية يف بعدها الفني
احلديث ذلك الذي يتجدد معها ما هو �أدبي ،وما
هو خارج هذا النطاق املتعارف عليه نقدياً.
ورواية "جوهرة ال َّت ْعكَر" جت�سد هذا امل�ستوى
من الرواية احلديثة ،وذلك ما ر�شحها للفوز يف
م�سابقة �أدبية جلائزة ال�شارقة للإبداع الأدبي،
علم ًا ب�أنها الرواية الأوىل للكاتب الذي كان قد
حقق وجوده ك�سارد متميز من خالل �أعماله
الق�ص�صية التي ظهر بع�ض منها يف جمموعتيه
الق�ص�صية «الذبابة» و«رمبا ال يق�صدين» ،وهو
هنا مل يهاجر من الق�صة �إىل الرواية ،بل انتقل
من ال�رسد يف م�ساحته املحدودة �إىل ال�رسد يف
م�ساحته الأو�سع.

ورمبا الحظ القارئ املتابع لأعمال همدان زيد
دماج الق�ص�صية �أن فكرة الرواية تطل عليه من
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خالل كتابته لأكرث من ق�صة طويلة .وبالن�سبة
يل فلم يكن لدي �شك يف �أنه �سين�ضم يف �أقرب
وقت �إىل قائمة الروائيني ،وهذا ما حدث.
وقد وجدتني م�شدوداً �إىل روايته هذه عرب
لغته البديعة الناعمة واملعا�رصة ،فهناك
من الروائيني العرب من ال يزال يكتب
الرواية ب�أ�سلوب املويلحي واملنفلوطي� ،أو
مقلداً �أ�ساليب ك ّتاب الرواية يف الأربعينيات
واخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،وهي �أ�ساليب
ابتداء من �ستينيات
جتاوزها ك َّتاب هذا الفن
ً
القرن نف�سه ،وزاد م�ستوى التجاوز يف العقود
الأخرية �إىل �أن �صار لكل من الق�صة الق�صرية
والرواية �أ�سلوبهما اخلا�ص ،و�رصنا نلم�س يف
هذا اجليل اجلديد من ك َّتاب الرواية �شغف ًا غري
حمدود باللغة ،وما تبدعه من �صور وتعابري
مرتعة بال�شعر ولي�ست من ال�شعر ،وغنية
باملجاز ولي�س فيها �شيء من تعقيدات املجاز
وغمو�ضه.
ولعل �أهم ما �شدين �إىل «جوهرة ال َّت ْعكَر»
اقتدار الكاتب على الغو�ص يف التاريخ القدمي
والو�سيط لإحياء بع�ض احلكايات التي كادت
تنطم�س ،ومنها حكاية الكاهن «�سطيح»
و«هند بنت عتبة» ،فقد كان هذا الكاهن
الأ�شهر ذو الكرامات والقدرات اخلارقة ،ي�سكن
يف «جبل ال َّت ْعكَر» �أهم ح�صون اليمن ،وكان
�سطيح الكاهن� ،أو الراهب« ،ي�ستقبل زواره من
�أماكن بعيدة ،ي�أتون �إليه رجا ًال ون�ساء ل�شتى
الأغرا�ض ،كالتداوي من �أمرا�ض ا�ستع�صى
عالجها� ،أو فك ال�سحر والطال�سم ،وطرد اجلن
الرقى
من ر�ؤو�س املم�سو�سني ،و�صنع خمتلف ُّ
والتمائم ،وقراءة الطالع والتنب�ؤ ،وحتريك
ال�سحب املمطرة �إىل مواطن القحط واجلفاف...
�إىل �آخر تلك الأمور التي كانت �شائعة يف ذلك
الوقت ،والتي ما يزال بع�ضها منت�رشاً حتى الآن.
يروي الإخباريون �أن من �أولئك الزوار كانت
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هند بنت عتبة� ،إحدى �أ�شهر ن�ساء العرب يف ذلك
الوقت ،املر�أة التي �سيحتفظ التاريخ ب�صورتها
كواحدة من �أكرث عرب قري�ش عناداً وحماربة
لنبي الإ�سالم حممد .جاءت من مكة �إىل �سطيح
مع �أبيها وزوجها وبع�ض من �أهلها لإثبات
براءتها بعد �أن رماها زوجها باخليانة»
(الرواية� ،ص.)32

لقد ات�سع �صدر هذا العمل الروائي البديع
لي�ستوعب الكثري من ال�ش�ؤون وال�شجون املحلية،
ومتتد بع�ض �سطوره �إىل ال�ش�أن العربي ،كما هو
احلال يف و�صفه لردود الأفعال �أثناء ما ُعرف
بحرب اخلليج الثانية .كما ا�ستطاع هذا العمل
�أن يقدم ،يف �سياق روائي متنام ،مناذج لبع�ض
العادات والتقاليد اليمنية كالأعرا�س ،وما
يرافقها من �أفراح عامة ،وللموت وما يرافقه
تن�س الرواية �أن
من �أحزان خا�صة وعامة .ومل َ
تقدم �صورة طريفة عن جمانني القرية الذين
يتتابع ظهورهم ،وكلما اختفى �أحدهم ظهر له
بديل ميار�س طقو�س اجلنون ،التي تختلف من
جمنون �إىل �آخر .والالفت �أنهم ال ي�ؤذون �أحداً،
فقد ا�ستغرقهم الرحيل �إىل ملكوتهم اخلا�ص،
ولي�س يف مقدور �أحد التل�ص�ص على مكنوناتهم
النف�سية والذهنية ،وكان ما ي�شد النا�س �إليهم
�أثوابهم املمزقة وحركاتهم الغريبة.
ولعل من �أهم الق�ضايا التي وقفت عندها
الرواية كانت �سل�سلة االغتياالت التي حدثت
يف التاريخ املعا�رص لعدد من ال�شخ�صيات،
منها اغتيال الرئي�س �إبراهيم احلمدي ،واغتيال
املنا�ضل جار اهلل عمر ،الذي مت اغتياله يف
ح�شد جمع كل ال�سيا�سيني اليمنيني ،بعد �أن
�ألقى كلمة تدعو �إىل التوافق والت�سامح ،و�أهمية
م�شاركة كل القوى الفاعلة يف بناء الوطن الذي
هو ملك اجلميع وي�ستوعب اجلميع دون تهمي�ش
�أو �إق�صاء.

عرجت ولو ب�شيء من االقت�ضاب
كما �أن الرواية ّ
على �أفراح الأيام الأوىل لإقامة الوحدة و�إنهاء
الت�شطري ،وما خلقه ذلك التحول الوطني العظيم
يف نفو�س اليمانيني من تفا�ؤل و�شعور بتجاوز
التخلف وانتهاء �أزمنة احلروب الداخلية .وكان
ال بد �أن تلقي نظرة على حرب 1994م التي
�أعقبت الوحدة ب�أربع �سنوات فقط ،وتركت
ندوب ًا يف قلوب �أبناء اليمن �شما ًال وجنوباً،
ملا رافقها من نهب وا�ستيالء على املنازل
والأرا�ضي ،وتق�سيمها بني املتنفذين الذين
كانوا يجهلون �أثر ذلك على وحدة الوطن يف
احلا�رض وامل�ستقبل.

6
هكذا �إذاً ،وبني خطني متوازيني ،هما املا�ضي
واحلا�رض ،تدور �أحداث رواية «جوهرة ال َّت ْعكَر»،
التي هدفت �-ضمن ما هدفت �إليه عرب بنيتها
املو�ضوعية� -أن تتتبع �رسدي ًا رحلة الإن�سان
يف �رصاعه الطويل مع اال�ستبداد ،ون�ضاله
امل�ستمر من �أجل احلرية ،لي�س يف اليمن،
وطن الروائي وم�رسح الأحداث الأكرث �شجون ًا
و�سخونة وح�سب ،بل وحتى يف �أماكن �أخرى.
واحلقيقة �أنه قد يطول احلديث ويت�شعب �إذا ما
حاولنا ا�ستق�صاء كل ما تعر�ضت له الرواية
من �شخ�صيات و�أحداث ووقائع ،وما �أملت به
من حكايات ومفارقات طريفة �أو حمزنة تعود
�إىل املا�ضي البعيد �أو احلا�رض القريب ،والتي
ي�صل م�ستوى بع�ضها دون مبالغة �إىل م�ستوى
الأ�ساطري العاملية.

كما جنحت الرواية عرب بنيتها الفنية يف
�إثبات �أن العمل الإبداعي ال يكتفي برفد
قارئه باخلربات املعرفية والنف�سية بعيداً عن
جماليات البناء الفني الذي يعك�س انتماء
الروائي �إىل زمنه اجلديد ،ويتمثل الكتابة
الروائية يف �أحدث �آلياتها و�أ�شكالها.

